Studiu Instant Factoring:
Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România

Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii şi microîntreprinderile să se
dezvolte şi să aibă succes pe piaţă prin facilitarea accesului la finanţare simplu şi rapid, în
maximum 24 de ore.
De aceea, Instant Factoring şi-a propus să realizeze un studiu detaliat al microîntreprinderilor
din România (companiile cu cifra de afaceri anuală de până la 500.000 EUR) şi să
radiografieze evoluţia acestora în ultimii 5 ani. Acest studiu își propune să ofere o imagine de
ansamblu asupra microîntreprinderilor din România în privința cifrei de afaceri, a forței de
muncă, a profitabilității, a situației financiare, precum și a evoluției acestui segment de
companii în vederea identificării principalelor oportunități, riscuri și tendințe.
Studiul are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de toate
companiile locale la Ministerul Finanțelor Publice (la sfârșitul perioadei). Alte surse oficiale
care au fost folosite în cadrul acestui studiu includ: Institutul Național / European de Statistică
(INS / Eurostat), Banca Națională a României (BNR), Fondul Monetar Internațional (FMI) și
Comisia Europeană (CE). Cifrele utilizate sunt cele aferente rezultatelor financiare ale anului
2017. Rezultatele actualizate vor fi publicate spre sfârşitul trimestrului al II- lea 2019, după
publicarea rezultatelor financiare aferente anului 2018.
Toate cifrele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel, iar cursul de schimb folosit
pentru segmentarea pe tipul de companii este cel publicat de BNR la sfârșitul perioadei
(B/mld.=miliard, M/mil.=milion, K=mii).
Segmentarea după tipul companiilor are la bază următoarele valori:

AN

VALOARE EURO

VALOARE LEI *

VALOARE ROTUNJITĂ
LEI **

50K

232,985

233,000

250K

1,164,925

1,170,000

300K

1,397,910

1,400,000

500K

2,329,850

2,330,000

2017

*Tabelul prezintă valorile aferente cursului de schimb pentru 2017 (sfârșitul perioadei)
folosite în segmentarea pe tipuri de companii: 50K EUR=50.000*4,6597=232.985 LEI.
** Valoarea rotunjită (233.000 LEI) este folosită pentru ușurarea prezentării informației.

Studiul va fi publicat în 4 etape distincte și inter-relaționate și va oferi tuturor celor interesați o
radiografie a acestui segment important al economiei, dar care în ultimii 30 de ani a fost lăsat
să se dezvolte prin forțe proprii, deseori ignorat, primind foarte puțin sprijin sau deloc din partea
autorităților de stat, a instituțiilor financiare sau a organizațiilor ce au ca obiect al activității

dezvoltarea de politici economice sustenabile la nivel național. În economiile dezvoltate, acest
segment este cel mai dinamic și angajează cel mai mare volum de forță de muncă.

Cifra de afaceri, distribuție geografică, companii active, insolvențe, angajați,
productivitate și costuri per angajat
Prima etapă a Studiului, aceasta de față, își propune să analizeze companiile cu cifra de
afaceri de până la 500K EUR din perspectiva: evoluției pe ultimii 5 ani, ponderea lor sectorială,
distribuția lor geografică pe județe, distribuția companiilor active pe județe, numărul
insolvențelor și ponderea lor sectorială, evoluția numărului de angajați, precum și costul mediu
per angajat și cifra de afaceri realizată per angajat pe sectoare economice.
Privire de ansamblu
La nivelul cifrelor financiare aferente 2017, numărul companiilor din România cu o cifră de
afaceri de până la 500 K EUR era de 511.800, care au înregistrat o cifră de afaceri agregată
de 139,1 miliarde lei (o medie de 271.785 RON per companie), angajând un numar total de
persoane active de 1,2 milioane (2,4 angajați per companie) și înregistrând un profit consolidat
de 28 miliarde RON (20% din cifra de afaceri realizată și o medie de 54.708 RON per
companie).

Profit net
28 miliarde lei
Număr de angajați
1,2 milioane

Cifra de afaceri
139,1 miliarde lei
Număr de companii
511,8 K

1.1

Cifra de afaceri (evoluție și estimare)

În ultimii 5 ani (2013 – 2017), cifra de afaceri a microîntreprinderilor a crescut cu 5,2% față de
2016 și cu 23,8% față de 2013, la 139,1 miliarde lei în 2017, înregistrând doar 10% din totalul
cifrei de afaceri a tuturor companiilor din România, 1,401 miliarde lei la sfârșitul lui 2017,
conform Registrului Comerțului.
Pentru 2018, estimăm continuarea tendinței de creștere de aproximativ 4%, în valoare de
aproximativ 145 miliarde lei.

1.1 Cifra de afaceri (evoluție și estimare)

(B=miliarde lei)

Evoluția în ultimii 5 ani: +23.8%

Actual

2018e – estimare CAGR

Variatie anuala (%)

Din punct de vedere al distribuției sectoriale, Comerțul cu amănuntul este cel mai mare sector,
cu o cifră de afaceri de 25,9 miliarde lei în 2017. Este urmat de Comerțul cu ridicata cu 15,4
miliarde lei și de Industria prelucrătoare cu 13,7 miliarde lei în 2017. În top 5 se mai află
microîntreprinderile din transporturi și cele din sectorul construcțiilor, cu o cifră de afaceri
consolidată de 13,2 miliarde lei și respectiv 12,9 miliarde lei.
Microîntreprinderile active în primele 5 sectoare realizează în total 68,9% din cifra de afaceri
a microîntreprinderilor din România, cu un total de 81 miliarde lei, toate celelalte sectoare
reprezentând o cifră de afaceri totală de 58 miliarde de lei, adică 31,1% din total.

NR.
CRT.

SECTOR

CIFRA DE AFACERI
(milioane lei)

% DIN TOTAL

1

Comerț cu amănuntul

25,871

19.2%

2

Comerț cu ridicata

15,371

11.4%

3

Prelucrătoare *

13,663

10.2%

4

Transport & depozitare

13,213

9.8%

5

Construcții

12,936

9.6%

6

Activități profesionale

11,665

8.7%

7

Agricultură

6,876

5.1%

8

Hoteluri & restaurante

6,869

5.1%

9

Comerț auto

5,324

4.0%

10

Servicii administrative & suport

4,686

3.5%

11

IT&C

4,659

3.5%

12

Imobiliare

3,477

2.6%

13

Sănătate & asistență socială

3,362

2.5%

14

Altele

1,798

1.3%

15

Intermedieri financiare

1,292

1.0%

16

Cultură & divertisment

1,105

0.8%

17

Distribuția apei & salubritate

952

0.7%

18

Educație

843

0.6%

* Industria prelucrătoare (sub-sectoare în 2017) este detaliată în Anexa 1.

1.2

Segmentare sectorială după cifra de afaceri pe tip de companii

Pe tip de companii, 45% din cifra de afaceri consolidată a fost generată de companiile cu o
cifră de afaceri cuprinsa în intervalul 50K-250K EUR, urmat de categoria 250K-500K EUR cu
38,1% și de cele cu o cifră de afaceri de sub 50K EUR (16,9%).

1.2 Segmentare sectorială după cifra de afaceri pe tip de companii
(B=miliarde lei, 2017)
Cifra de afaceri: <=0 050K euro
50-250K euro
250-500K euro

1.3 Distribuție geografică după cifra de afaceri a microîntreprinderilor active
Cifra de afaceri a microîntreprinderilor active, înregistrate în București a fost de 26 miliarde lei
în 2017 și a reprezentat 19,5% din total. Urmează județele Cluj (5,4%), Timiș (4,4%),
Constanța (4%) și Ilfov cu 3,9% din total. Împreună primele 5 județe au generat peste o treime
din cifra de afaceri totală (37,2%) în 2017.

Cifra de afaceri:
0,8 B

26,2 B lei

2.1 Număr de companii (evoluție și estimare)
Numărul microîntreprinderilor care și-au raportat rezultatele financiare a scăzut cu 6% față de
2016 și cu 1,7% față de 2013, la 592,4 mii în 2017 (inclusiv cele cu activitate suspendată).
Microîntreprinderile cu cifra de afaceri de sub 500.000 EUR reprezinta 85% din totalul
companiilor românești care au depus bilanț la Registrul Comertului aferent anului 2017.
Pentru 2018 estimăm continuarea tendinței de scădere până la 590,5 mii de microîntreprinderi.

Evoluția în ultimii 5 ani: -1.7%
(K=mii, 2017)

Actual

2018e – estimare CAGR

Variație anuală (%)

Numărul microîntreprinderilor active, potrivit definiției Registrului Comerțului a fost de 511,7K
în 2017. Dintre acestea 107,6K au avut cifra de afaceri mai mică sau egală cu zero, adică
peste o cincime din total (21%). Doar 404.000 dintre micro-companii (79% din total) au
înregistrat cifra de afaceri pozitivă mai mare ca zero. Cele cu cifra de afaceri cuprinsă între
50K250K EUR, în pondere tot de 21%, au generat însă cea mai mare parte, de 45% din cifra
de afaceri locală.

2.2 Segmentare pe tip de companii
(2017)

Cifra de afaceri: <=0

0-50K

50-250K

250-500K euro

Comerțul cu amănuntul este cel mai mare sector, cu 97,9K companii (19,1% din total), urmat
de activitățile profesionale (62,7K, respectiv 12,2% din total) și construcții (50K respectiv 9,8%
din total). La polul opus regăsim distribuția apei & salubritate (2,5K respectiv 0,5%), energie &
gaze (1,8K respectiv 0,4%) și sectorul extractiv (0,9K respectiv 0,2%). Poziționarea pe primul
loc a Comețului cu amănuntul subliniază faptul că economia românească este bazată pe
consum, apoi pe servicii profesionale, iar abia pe locul 6 apare industria prelucrătoare cu 37,3K
companii

2.3 Segmentare sectorială pe tip de companii
(număr de companii active, K=mii, 2017)

Cifra de afaceri: <=0 050K euro
50-250K euro
250-500K euro

2.4 Distribuție geografică după numărul de companii active

Numărul de microîntreprinderi active, înregistrate în București a fost de 106,7 K în 2017 și a
reprezentat 20,9% din total. Urmează județele Cluj (6,1%), Timiș (4,3%), Constanța (4%) și
Ilfov (3,9%). În total, în primele 5 județe erau înregistrate 200K de microîntreprinderi active,
adică 39% din total.

2.4 Distribuție geografică după numărul de companii active
(K=mii, 2017)

București
106.7K

Număr de companii active:
3K

106,7 K

2.5 Distribuție după vechime pe tip de companii
Puțin peste un sfert dintre microîntreprinderi au o vechime mai mică de 5 ani, 24% au între 5
și 10 ani, 20% între 10 și 15 ani, 13% între 15 și 20 de ani, iar 17% peste 20 de ani.

2.5 Distribuție după vechime pe tip de companii
(K=mii de companii, 2017)

Cifra de afaceri: <=0

0-50K

50-250K

250-500K euro

2.6 Cele mai riscante sectoare după numărul de insolvențe 2018
În 2018 au existat aproximativ 3,5K insolvențe la nivelul microîntreprinderilor din România.
Dintre acestea 1,3K au fost din categoria cu cifra de afaceri zero, 1K sub 50K euro, 746 între
50-250K EUR și 247 din intervalul 250-500K EUR.
Ca pondere în total microîntreprinderi active, industria extractivă a fost cea mai riscantă cu
2,2%, urmată de construcții și hoteluri & restaurante cu câte 1,2% fiecare.

2.6 Cele mai riscante sectoare după numărul de insolvențe
(2018)
Cifra de afaceri: <=0 050K euro
50-250K euro
250-500K euro

Cifra de afaceri: <=0 0-

3.1 Număr de angajați (evoluție și estimare)
50K euro
50-250K euro
250-500K euro

3.1 Număr de angajați (evoluție și estimare)
Forța de muncă angajată de microîntreprinderi a scăzut cu 5% comparativ cu 2016 și cu
aproape 15% față de 2013, la 1,1 milioane de angajați în 2017, aproximativ 23% din totalul
angajaților din economie, o tendință opusă celei înregistrate la nivel de economie în 2017,
când numărul total de angajați a crescut cu 2,3%. Pentru 2018 estimăm continuarea scăderii
forței de muncă angajată în microîntreprinderi, la puțin peste 1 milion de angajați, în baza
proceselor accelerate de migrație și de automatizare, dar si al anagajărilor din sectorul public
și în companiile de dimensiuni mari.

3.1 Număr de angajați (evoluție și estimare)
(M=milioane)
Evoluția în ultimii 5 ani: -15%

Actual

2018e – estimare CAGR

Variație anuală (%)

3.2 Segmentarea forței de muncă pe tip de companie
Din forța de muncă totală de aproape 1,1 milioane de angajați, la nivel sectorial, comerțul cu
amănuntul este lider cu 168K salariați (15,1%), urmat de industria prelucrătoare (158K,
respectiv 14,2%) și construcții (130K, respectiv 11% din total). La polul opus regăsim distribuția
apei & salubritate (9K, respectiv 0,8%), energie & gaze (2,8K, respectiv 0,2%) și extractiv
(1,3K, respectiv 0,1%).

3.2 Segmentarea forței de muncă pe tip de companie
(2017)

Cifra de afaceri: <=0

0-50K

50-250K

250-500K euro

3.3 Costul și productivitatea medie per angajat
La nivel sectorial cel mai mare cost mediu cu angajații îl au microîntreprinderile din sectoarele:
extractiv, energie & gaze și activitățile profesionale.
În privința productivității muncii lidere sunt microîntreprinderile din comerțul cu ridicata, energie
& gaze și agricultură.

3.3 Costul** și productivitatea*** medie per angajat
(lei, 2017)

Productivitatea

Costul mediu per angajat

* N/A pentru companiile cu cifra de afaceri mai mică sau egală cu 0
** Cheltuielile cu personalul sunt cele aferente câmpului cu același nume din Formularul 20 din formularul din
Bilanț (Contul de profit și pierdere), respectiv F20_0222 și includ: a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 +
644) plus b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)
*** Productivitatea muncii=Cifra de afaceri / Număr mediu de angajați; Pentru grupări s-a folosit: Sumă de Cifra
de afaceri/Sumă de număr mediu de angajați

3.4 Distribuție geografică după numărul de angajați
Capitala conduce și în privința numărului de angajați, cu peste 191K, adică 17,2% din total.
Urmează județele Cluj (5,1%), Argeș (4,9%), Constanța (4,4%) și Timiș (4,1%).
Microîntreprinderile active înregistrate în aceste județe aveau aproape 440K de angajați, adică
aproape 35,8% din total.

3.4 Distribuție geografică după numărul de angajați
(K=mii, 2017)

Număr de angajați
7,3 K

191,1 K

Despre InstantFactoring.com
Instant Factoring este prima companie fintech de factoring online din România dedicată
companiilor mici și microîntreprinderilor și membru al Asociației Europene de companii Fintech
Innovate Finance cu sediul la Londra.
Instant Factoring este un IFN înregistrat la Banca Națională a României. Prin lansarea
platformei de online factoring www.instantfactoring.com, compania își asumă misiunea de a
sprijini dezvoltarea micilor companii prin soluții de finanțare rapidă și facilă, cu ajutorul
tehnologiei. Instant Factoring este dublul cîștigător al premiului Central European Startup
Awards „Startup of the Year” și „ Best Fintech Startup” în 2018.

Anexa 1 - Industria prelucrătoare (sub-sectoare în 2017)
Industria prelucrătoare

(sub-sectoare în 2017)
Industria alimentară
Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje și
instalații
Prelucrarea lemnului

Număr
de
companii

Cifra de
afaceri (lei)

6.838

2.407.174.506

4.853

1.844.639.976

4.562

1.566.121.586

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

3.961

1.257.760.539

Fabricarea mobilei

3.191

1.011.410.532

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

2.077

775.300.538

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

2.119

663.820.079

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2.06

547.060.212

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

1.882

538.948.333

Alte activități industriale n.c.a.

2.369

487.158.858

Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea încălțămintei

1.105

434.441.371

Fabricarea produselor textile

1.181

395.657.242

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

855

377.864.737

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice

691

237.518.277

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

715

234.437.348

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

574

227.093.713

Fabricarea echipamentelor electrice

417

171.357.424

Fabricarea altor mijloace de transport

326

141.509.266

Fabricarea băuturilor

592

130.505.188

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

224

94.581.501

Industria metalurgică

220

76.604.554

Fabricarea produselor farmaceutice

82

32.193.282

Fabricarea produselor de cocserie şi a celor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

31

10.194.272

Fabricarea produselor din tutun

5

62.244

